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Brwinów, dnia….............................  

Inwestor                             

  

Nazwisko....................................................................  

Imię............................................................................                                              Brwinowskie Przedsiębiorstwo  

Pesel…………………………………………………                                             Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

Adres do korespondencji: .........................................                                               z siedzibą w Brwinowie  

...................................................................................                                               ul. Wilsona 46 

tel……………………...............................................                                               05-840 Brwinów  

  

  

Dot. Posesji położonej w……………………….przy ul. ........................................................ ... Nr ................ dz. Nr.....................  

  

  

Wniosek o pozwolenie rozdzielenia instalacji wodociągowej :  

  

  

Budynku:        istniejącego                         projektowanego                              w budowie 

  

Rodzaj zabudowy:  

 Jednorodzinna,  

   wielorodzinna, liczba lokali .……  

  rozliczenie z zarządcą budynku,    

  rozliczenie z użytkownikami lokali.   

  

  

Dodatkowe informacje o inwestycji:............................................................................................................................. .....................  

................................................................................................................................................................................................................  

  

W załączeniu:  

  aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa z zaznaczoną lokalizacją działki,   

 szkic usytuowania wodomierzy wraz z zaworami odcinającymi (w przypadku gdy znajdują się w jednym pomieszczeniu)  

 schemat instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym z zaznaczeniem wodomierzy lokalowych i zaworów 

odcinających (w przypadku gdy wodomierze znajdują się przed lokalami – klatka schodowa),   

  pisemna zgoda właściciela pomieszczenia w którym będą znajdowały się wodomierze oraz zobowiązanie dostępności do 

pomieszczenia w celu dokonania odczytów, konserwacji i napraw wodomierzy,  

 dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,  
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 pisemna zgoda właścicieli nieruchomości na rozdzielenie instalacji oraz na zawarcie umowy z korzystającym z przyłącza 

wodociągowego, które nie jest własnością wnioskodawcy.  

  

Oświadczam, że jestem:  

 właścicielem posesji,  

 współwłaścicielem - udział: .......................,    

 zarządcą,  

 użytkownikiem lokalu.  

  

W przypadku nie dostarczenia powyższych załączników wniosek  nie zostanie rozpatrzony.  
 

  

Oświadczenie:  

  

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez nas: Brwinowskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie, w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz realizacji założeń 

wniosku. 

 

 

                ☐ TAK                                ☐ NIE 

 

 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 
 

Należy pamiętać iż w przypadku braku zgody BPWiK Sp z o.o. nie będzie wstanie podjąć działań w celu rozpatrzenia oraz realizacji założeń wniosku. 

 

Uwagi do złożonego wniosku: …..............................................................................................................................  

  

 .....................................................................................................................................................................................  

  

.................................................................................................................................... ..................................................   

  

  

  

 Sprawdzono kompletność dokumentów i              

poprawność wypełnienia wniosku:   

  

                                                                                                         ……………………………………………………………                  

….....................................................................                                                     

     (data i podpis osoby przyjmującej wniosek)                                                (czytelny podpis Wnioskodawcy)   

  

  

  

  

  

  


